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Ze_werd 15 november 1907 te Gronau, 
Duitsland, geboren. 
Gesterkt door het H. Sacrament der 
Zieken is zij rustig ingeslapen op 18 
juni 1992 te Losser. 
Na de Eucharistieviering in de kerk van 
H. Maria Geboorte hebben we haar te 
ruste gelegd bij vader op het R.K. kerk· 
hof te Losser. 

Onze moeder en oma is van ons heen· 
gegaan. Wij danken God, dat Hij ons 
zo'n moeder gaf en wij danken Hem, 
dat Hij ons haar zo lang liet behouden. 
Haar leven stond in het teken van 
liefdevolle zorg voor haar man en kin
deren. Ze wist zich daarnaast dienst
baar op te stellen voor haar medemen
sen: buren, parochie en parochieherders. 
Te vroeg moest zij van haar man, na 
een bewonderingswaardige verzorging 
afscheid nemen. 

Toch bleef ze op en top moeder en 
oma voor haar kinderen en kleinkinde
ren en genoot later zichtbaar van haar 
achterkleinkinderen. 
Met de jaren kwamen echter de kwa
len. Haar gezondheid nam geleidelijk 
aan af, zó zelfs, dat ze bijzondere 
zorg nodig had en liefdevol opgevan. 
gen en verzorgd werd in St. Maartens· 
Stede en nog eventjes in het verpleeg. 
huis Oldenhove. 
Met onze moeder zijn onze ouders 
heengegaan. Samen hebben zij ons 
het leven en door heel hard werken 
de mogelijkheid tot onze ontplooiing 
gegeven. Vooral in deze dagen van 
afscheid beseffen we dat heel goed. 
Een welbesteed leven IS afgesloten. 
In vertrouwen, dat zij in Gods hand 
is nemen we afscheid van haar met 
een dankbaar hart . 
Moge zij rusten in vrede. 

Het doet ons goed, dat U gekomen 
bent om met ons afscheid van haar te 
nemen en haar te begeleiden op haar 
weg naar het Leven waarin wij gelo
ven. 
Hartelijk bedankt voor uw medeleven, 


